
 

 

P7_TA(2013)0586 

Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud 

jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých 

opatření ***II 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o postoji Rady v 

prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá 

nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a 

prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 

2011/0153(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (13284/1/2013 – C7-0408/2013), 

- s ohledem na svůj postoj v prvním čtení1 k návrhu Komise Evropskému parlamentu 

a Radě (COM(2011)0349, 

- s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

- s ohledem na článek 72 jednacího řádu, 

- s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro mezinárodní obchod 

(A7-0419/2013), 

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení; 

2. schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto 

usnesení; 

3. bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení; 

4. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady; 

5. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

6. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly 

řádně ukončeny, a aby po dohodě s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie, a to společně se všemi prohlášeními připojenými 

k tomuto usnesení; 

7. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1  Přijaté texty ze dne 22.11.2012, P7_TA(2012)0447. 



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

Společné prohlášení k nařízení (EHS) č. 3030/93 a nařízení (ES) č. 517/94 

Konstatuje se, že postupy upravené v čl. 2 odst. 6, čl. 6 odst. 2, článcích 8 a 10, čl. 13 odst. 3, 

čl. 15 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 a článku 19 nařízení (EHS) č. 3030/93, čl. 4 odst. 3 přílohy IV 

nařízení (EHS) č. 3030/93 a článku 2, čl. 3 odst. 1 a odst. 3 přílohy VII nařízení (EHS) č. 

3030/93 a čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a článcích 13 a 28 nařízení (ES) č. 517/94 

jsou pozměněny na postupy pro přijímání aktů v přenesené pravomoci. Je třeba poznamenat, že 

některé z těchto článků se vztahují k rozhodovacím postupům pro přijímání ochranných 

opatření v oblasti ochrany obchodu.  

Evropský parlament, Rada a Komise jsou toho názoru, že ochranná opatření je třeba považovat 

za prováděcí opatření. Ve výjimečných případech, jako jsou konkrétní výše uvedená stávající 

nařízení, mají tato opatření formu aktů v přenesené pravomoci, neboť ochranná opatření se 

zavádějí prostřednictvím změn příslušných příloh základních nařízení. To je dáno zvláštní 

strukturou, která je specifická pro výše uvedená stávající nařízení, a nebude to tedy 

představovat precedens pro vytváření budoucích nástrojů na ochranu obchodu a jiných 

ochranných opatření. 



 

 

Prohlášení Komise ke kodifikaci 

Přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014, kterým se mění některá 

nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření, 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014, kterým se mění některá nařízení 

týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích 

pravomocí k přijímání určitých opatření, přinese velký počet změn uvedených aktů. V zájmu 

lepší orientace v dotčených právních předpisech Komise navrhne, aby byla po přijetí obou 

nařízení co nejrychleji provedena kodifikace daných předpisů, a to nejpozději do 1. června 

2014. 

 

Prohlášení Komise k aktům v přenesené pravomoci 

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014, kterým se mění 

některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých 

opatření a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014, kterým se mění některá 

nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích 

pravomocí k přijímání určitých opatření, Komise připomíná, že v bodě 15 rámcové dohody 

o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí se zavázala poskytovat 

Parlamentu veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s vnitrostátními odborníky 

v souvislosti se svou prací na přípravě aktů v přenesené pravomoci. 

 


